
N 28(1303) 03 մայիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Ալվարդ Գրիգորյանի և Խաչիկ Գրիգորյանի, «ՄԼԼ Ինդասթրիզ» ՍՊԸ-ի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 233.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 18 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1363 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Արաբական Միացյալ 
Էմիրությունների Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամերի և 
աղետների կառավարման ազգային վարչության միջև արտակարգ իրավիճակների ոլորտում 
համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 ապրիլի 
2017 թվականի ՆՀ-335-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության մշակութային ժառանգության, ձեռարվեստի և զբոսաշրջության 
կազմակերպության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման 
հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-342-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 
և «Ռոսատոմ» ատոմային էներգիայի պետական կորպորացիայի (Ռուսաստանի Դաշնություն) միջև 2015 
թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև միջուկային վթարի վերաբերյալ օպերատիվ իրազեկման և միջուկային և ռադիացիոն 
անվտանգության բնագավառում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարմանն ուղղված գործնական միջոցառումների իրականացման մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-343-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև 
կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-344-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 426-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1308-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 427-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 428-Ն որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ 
կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական 
կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների 
օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 429-Ն որոշումը 
  
«Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՀՀ-ում հավատարմագրված 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված 
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միջազգային կազմակերպությունների ու մշտական հաստատությունների՝ հարկային մարմնում հաշվառման 
կանգնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 430-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա՝ ըստ 
մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 
փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա 
ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 434-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից 
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 435-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017/2018 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա 
ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 436-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 
թվականի N 438-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 704-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 440-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 441-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի փետրվարի 25-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 ապրիլի 2017 թվականի N 397-Ն որոշումը 

  
N 29(1304) 10 մայիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Կոնգրես-ՀԺԿ» կուսակցությունների դաշինքի դիմումի հիման վրա` ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 9-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի 
ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 163-Ա որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1364 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների 
գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի ծառայություններ» 
ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 
443-Ն որոշումը 
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«ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ 
առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և 
կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 857-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու և 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1293-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 444-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 
կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն, 
2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն, 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 649-Ն որոշումներում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1149-Ն և 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 11-ի N 1577-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 
2017 թվականի N 445-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 
29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 
446-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
ու ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 447-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 448-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու 
բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման 
պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 
թվականի N 449-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 450-Ն ոորոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 451-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 452-Ն որոշումը. 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 453-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1226-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 454-Ն որոշումը. 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 455-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1474-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 456-Ն որոշումը 



  
«Գույք ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1204-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» 4 մայիսի 2017 թվականի N 457-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 5-ի N 484-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 458-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 459-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1268-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 460-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 3 մայիսի 2017 թվականի N 409-Ն որոշումը 

«Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 մայիսի 2017 թվականի N 413-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«Համլետ Չատինյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2, 27, 29 
և 38-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 5 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1365 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հայաստանի 
հանրային հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված 
սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված դրամաշնորհի 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-353-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 471-Ն որոշումը 
  
«Հարկային ստուգման արդյունքում հարկային մարմինների կողմից վերահաշվարկված հասույթի մեծությանը 
համապատասխան հաշվարկված ռոյալթիի վճարման ժամանակացույցի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 472-Ն որոշումը 

  
N 30(1305).1 20 մայիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի 
գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 474-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 475-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 
թվականի N 476-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 
թվականի N 477-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 
մայիսի 2017 թվականի N 478-Ն որոշումը 
  
«Շնորհատուի կողմից օպերատորին հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ 
տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնությունները (պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն 
պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 
2017 թվականի N 479-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 169-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 480-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 481-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքների, 
աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 
ապրիլի 2017 թվականի N 482-Ն որոշումը 
  
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների 
գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 483-Ն 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0110/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0033/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0230/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0226/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0025/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0226/11/15 մասին 
  



ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0303/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0007/11/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0010/06/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0034/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0044/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0201/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0002/12/16 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0003/12/16 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0017/12/16 մասին 

  
N 31(1306) 22 մայիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 
թվականի N 526-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության 
Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի 
ԱԽ-5-Ո-4 որոշումը 
  
«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին 
առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-5-Ո-5 
որոշումը 

  
N 32(1307) 24 մայիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
12 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-354-Ն հրամանագիրը 
  
«2017 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 մայիսի 
2017 թվականի ՆՀ-355-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 496-Ն որոշումը 
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«Ծնողական պարտականությունների և երեխայի պաշտպանությանն ուղղված միջոցների առնչությամբ 
իրավասության, կիրառելի իրավունքի, ճանաչման, իրականացման և համագործակցության մասին» 
կոնվենցիայով նախատեսված կենտրոնական մարմին նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 
2017 թվականի N 497-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1042-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 1999 
թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 765 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
մայիսի 2017 թվականի N 498-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 499-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 501-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 502-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 503-Ն 
որոշումը 
  
«Լուծարման (պետական հաշվառումից հանման) ենթակա հարկ վճարողների ցանկերը և ցանկերում 
ներառված հարկ վճարողների՝ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող պարտավորությունների 
բացակայության մասին տեղեկանքը ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 515-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 
թվականի N 516-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 519-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 520-Ն որոշումը 

  
 


